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Depeșe telegrafice. 
 

 C o n s t a n t i n o p o l e  31 Oct. c. n. Din ”Gazeta Triestului“ scótemŭ următóriele 
din capitalea turcéscă: Acolo a domnitŭ o scumpete mare, și unŭ milionŭ banĭ de artiă sʼa 
slobozitŭ earășĭ în circulațiune. Namic Pașa a plecatŭ la Parisŭ. Livanulŭ este nepacinicŭ. 
În Asia a trecutŭ Selim Pașa granița ruséscă, și se vorbește de unŭ conflictŭ la Batum. După 
unŭ conclusŭ alŭ porțiĭ nu se vorŭ întrebuința refugiațiĭ austriacĭ la armata, ce oneréză în 
Europa. Mișcările de trupe, și recrutațiunea ținŭ necontenitŭ. Cetatea este în pace. Știrile 
din Smirna ajungŭ pănă la 2 Noem. Corăbiele de resboiŭ împerăteștĭ austriace „Novara“ și 
„Belona“ se întorcŭ la Triestŭ înderăptŭ, numaĭ „Husar“ remăne în portulŭ de acolo. 
Consulele generale împerătescŭ rusescŭ a plecatŭ către Atina. 
 C a r l s r u e  9 Noem. O ordinățiune a eșitŭ în privința certeĭ Arhiepiscopuluĭ din 
Fraiburgŭ, prin care se pune de partea acestuĭ directore de statŭ Barger de comisariŭ 
spețiale, fără a căruĭ consubscriere nice o mesură arhiepiscopéscă are să se recunóscă și să 
se pună în lucrare. 

________________ 
 R e s b ó i e l e  c e l e  d i n  u r m ă  î n t r e  R u s i a  ș i  T u r c i a  l a  
a n i ĭ  1810 și 1828. 

(alŭ doilea articulŭ în „Deba“). 
 T e a t r u l ŭ ,  d e  r e s b o i ŭ .  ―  P r i n c i p a t e l e  d e l a  D u n ă r e ,  
―  P r u t u l ŭ  ș i  D n i s t r u l ŭ. 
 Întrʼunŭ articulŭ de maĭ nainte amŭ descrisŭ cursulŭ Dunăreĭ în Turcia și neamŭ 
silit a înfățioșa o iconă a cetățilorŭ, ce se află pe malulŭ dreptŭ alŭ Dunăreĭ, care o 
domnéză. Acum vezândŭ, că trebele la Dunăre se îngróșă pe zi ce merge, și că teatrulŭ 
resbeluluĭ, pe lângă tótă asecurațiunea, ce se făcu biețilorŭ romănĭ în prociemățiunea 
muscăléscă, érășĭ se așéză în principatele Moldavo-Romănia, cugetămŭ, că nu va fi fără de 
folosŭ a maĭ înpărtăși, pentru orientare, căte unŭ datŭ din acele dóe resbóe portate cu atăta 
întărâtățiune de către ambele poterĭ. Decĭ să aruncămŭ o privire asupra Moldaveĭ și a 
Romănieĭ ca asupra unuĭ puntŭ, în care Rusia ʼșĭ a adunatŭ și concentratŭ armatele sele, și 
asupra Bulgarieĭ, unde se începu atuncĭ resbelulŭ și unde sʼarŭ fi începutŭ și acum, căndŭ 
rușiĭ arŭ fi trecutŭ Dunărea. Moldavia așia numită dela râulŭ Moldova, ce curge prin ea, se 
estindé maĭ nainte pănă la Dnistru și prin urmare coprindé tótă partea de susŭ a Besarabieĭ 
de astăzĭ. O a treiaparte din Moldavia de împreună cu Besarabia deveni la anulŭ 1812 subt 
stăpânirea Rusieĭ. . . . Pe căndŭ turciĭ încă maĭ stăpâniaŭ linia Dnistruluĭ și se rezimaŭ pe 
fortărețele dela Hotinŭ, Benderŭ și Acermanŭ, eĭ eraŭ în stare a apăra Moldavia și la 
întâmpalre de a suferi o lovitură se potéŭ retrage pănă la Prutŭ și pănă la gurele Dunăreĭ. 
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Atuncĭ eĭ eraŭ înfricoșațĭ pentru muscalĭ. La Prutŭ a fostŭ, unde Petru celŭ mare țarulŭ 
Rusieĭ, era să fiă silitŭ a capitula, adecă a se da prinsŭ în mănele turbilurŭ. Petru coprinsese 
portulŭ dela Asovŭ, scela cea dinteiă, ce căzu în măna rușilorŭ la marea négră. Atacatŭ de 
către Carolŭ alŭ XII regele Svedieĭ în inima împerățieĭ sele în dereptulŭ Dniperuluĭ, Petru 
bătu pe îndresnețulŭ seŭ dușmanŭ în renumita lovire dela Pultava la a. 1709 șiʼlŭ sili ca să 
fugă la turcĭ în Benderŭ. Sumețŭ pentru urmarea acésta, și în credință, că cu brava sea 
armată póte întreprinde orĭ și ce, Petru la a. 1711 trecu peste Dnistru și Prutŭ coprinse 
Iașulŭ, căpitalea Moldavieĭ. Marele vezirŭ Baltagi-Pașa se grăbi aʼșĭ aduna armata sea la 
Dunărea de giosŭ. La puntulŭ, unde Prutulŭ se varsă în Dunăre, elŭ trecu acestŭ din urmă 
râŭ și acumŭ se afla pe partea stângă a Dunăreĭ în vreme ce țarulŭ îlŭ aștepta pe malulŭ celŭ 
dreptŭ. Prin acéstă manevră atătŭ de iscusită marele vezirŭ a tăiatŭ țaruluĭ tótă 
comunicațiunea maĭ departe cu Rusia și acum îĭ prindé tóte carăle ceʼĭ vinia cu proviantŭ și 
cu munițiune. 
 Petru ʼșĭ făcuse socotélă pe ajutoriulŭ principeluĭ din Moldavia Demetriu 
Cantemirŭ, care începuse a rescula Moldavia în contra turcilorŭ; însă pe acesta îlŭ bătură 
turciĭ, silindulŭ săʼșĭ caute scăparea prin fugă la regele din Polonia. Petru naintase pănă la 
Orășălulŭ Hușŭ, ce se află lângă Prutŭ, însă marele vezirŭ care mergé pe celalaltŭ malŭ, 
trecu fără veste râulŭ și se aruncă între rușĭ și căpitalea Iașiĭ, unde se aflaŭ magazinele 
muscăleștĭ. Armata muscăléscă stăté atuncĭ numaĭ din 50,000 ostașĭ, dedațĭ cu tóte nevoile 
și bine disciplinațĭ, earʼ cea turcéscă număra 120,000 feciorĭ, pe lângă cariĭ se maĭ 
alăturaseră și 40,000 tătarĭ dela Crimŭ și din cămpiele cele neroditórie ale măreĭ negre. 
Țarulŭ avé voiă de a se bate; însă după ce iscodĭ armata dușmană, care era multŭ maĭ 
numerósă decătŭ a luĭ și încurăgiată cătŭ de bine, se îndoi fórte tare, că óre puté o va sparge 
aŭ nu. Strâmtoratŭ între bălțile Prutuluĭ, fără a avé trebuințiosulŭ ecipagiŭ de nodurĭ, Petru 
nu vedé nice o potință de a se retrage cu folosŭ séŭ celŭ puținŭ fără însemnătoriă perdere. 
De maĭ multe zile rușiĭ numaĭ avéŭ ce mănca și cu ce săʼșĭ nutriască caiĭ. Armata ruséscă 
era debălăzată, Petru mistuitŭ de grige, ce încidé întrʼunŭ cortŭ alŭ seŭ, și dăduse poruncă, 
ca nime să nu cuteze alŭ turbura în a sea singurătate. Caterina soția luĭ, care îlŭ întovărășise 
în bătaea acésta, îlŭ scóse din pusețiunea cea ticălósă, în care se afla. Petru voia aʼși apăra 
demnitatea sea de țarŭ; Caterina luă asuprăʼșĭ a negoția cu vezirulŭ și spre scopulŭ acesta 
ʼșĭ jertfi tóte sculele, totŭ aurulŭ, tóte prețiósele ce le avé. Marele veziru puse condițiunea, 
ca rușiĭ să deșerte tóte locurile ce se află în apropierea măreĭ negre, Asovulŭ pe care rușiĭ 
numaĭ în acelŭ anŭ îlŭ coprinseră, săʼlŭ dee îndereptŭ și cetatea Taganrogulŭ, pe care 
muscaliĭ o clădiseră de curăndŭ, că o asemene cu pământulŭ. Carolŭ alŭ XII care dela 
Benderŭ grăbise în tabăra turcéscă, ca să îngrașă prin umilirea și nefericirea dușmanuluĭ 
seŭ, sʼa amestecatŭ în negoțiațiune cu o trufiă și cu o obstinațiune atătŭ de turbată, încătŭ 
ființa luĭ de față acolo căzuse spre greutate mareluĭ vezirŭ. 
 Mulțămită iscusințeĭ împerăteștĭ Ecaterina, căcĭ învoiala se făcu în armata 
muscăléscă căpătă voiă a se reîntórce în teritoriulŭ seŭ. ― 
 Întâmplarea acésta, vezĭ bine, stă în contrastŭ fórte mare cu starea de astăzĭ a 
Turcieĭ, cu tóte aceste arŭ greși omulŭ fórte tare, căndŭ arŭ crede, că eĭ nu ia maĭ remasŭ 
nimicŭ din vecia sea bărbățiă și tăriă. . . .  Însuflețirea fanatismuluĭ a făcutŭ pe turcĭ 
învingătorĭ în timpurile cele vecĭ, și ia îndemnatŭ să facă minunĭ cu a le lorŭ biruințe. 
Acelașĭ fanatismŭ se pare că a reînviatŭ astăzĭ cu potere, și în însuflețirea ce ʼĭa mișcatŭ ca 
să mérgă la bătaiă vede omulŭ o dovadă a veceĭ lorŭ tăriĭ. 
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 De căndŭ se află rușiĭ stăpânĭ peste linia Dnistruluĭ și peste Besarabia, de căndŭ ʼșĭ 
aŭ supusŭ eĭ pe tătariĭ dela marea négră și ĭʼaŭ înșiratŭ în a lorŭ armată subt numire de 
casacĭ, de atuncĭ turciĭ numai săntŭ în starea apăra Moldavia și Romănia. Acele săntŭ țere 
descise, fără fortărețe și pedece fireștĭ. Nimicŭ este în acele, care să ușureză împrotivirea. 
Riurile care decurgŭ din Carpațĭ, ʼșĭ ieŭ direcțiune dela apusulŭ de mézănópte spre 
amiazăzulŭ de resăritŭ ca să pótă încurge în Dunăre; prin vălĭ dușmanulŭ póte merge după 
cursulŭ apelorŭ și încungiura tóte pusețiunile lorŭ; acolo nicĭ că afli unŭ lanțŭ de munțĭ nicĭ 
unŭ râŭ latŭ, care săʼlŭ împedece în calea sea, séŭ la care săʼțĭ poțĭ lua pusețiune și să te 
împotriveștĭ luĭ cănd vrea să străbată. Ziumetatea din aceste patrie este o suprafață netedă, 
ce sémănă fórte multŭ cu mesurile ruseștĭ. 
 În urmă Moldova se póte lua dela spate, cănd dușmanulŭ va voi să trécă Prutulu pe 
la Reni față cu Galațulŭ. În întâmplarea acésta elŭ se află de locŭ în parte a Romănieĭ, care 
și maĭ puținŭ se póte apăra. De cănd turciĭ aŭ perdutŭ Dnistrulŭ și Prutulŭ, nu le a remasŭ 
alta, de cătŭ linia Dunăreĭ mi a Bălcanuluĭ. ― 
 Dintre râurĭ numaĭ Ialomița curge crucișŭ peste țéră, și turciĭ arŭ poté apăra drumulŭ 
dela Bucureștĭ, décă arŭ lua pusețiune tare la Sloboziă, unŭ orășălŭ micŭ în drumulŭ dela 
Bucureștĭ spre Iașĭ. Însă aci se începŭ mesurile cele nemesurate, unde măiestria europénă de 
a purta resboiulŭ arŭ înfrănge poterea turcilorŭ. 
 Armata turcéscă nu manevréză așia bine, ca să fiă în stare a da o lovitură bună celeĭ 
muscăleștĭ pe șesŭ netedŭ. Orașulŭ Focșaniĭ, ce se află îndereptulŭ Siretuluĭ, arŭ fi o 
pusețiune și maĭ bună, décă pe linia acestuĭ râŭ mare sʼarŭ afla o fortăréță. 
 Bucureștiĭ, unde se împreună tóte drumurile țereĭ, este ceia ambelorŭ provincie dela 
Dunăre; ca locŭ pentru depoŭ orașulŭ acesta dă uneĭ armate marĭ isvóre de ajutoriŭ, décă ea 
se știe folosi bine de acele, fără a le răsipi. Prin așezarea sea elŭ dă o pusețiune bună 
militare, de și acum numaĭ are nice o întăritură. Elŭ forméză centrulŭ pentru cantonarea 
ruséscă, de unde nu este cu potință turcilorŭ, ca să scótă pe muscalŭ. Décă invasiunea 
acésta a rușilorŭ nu sʼarŭ fi făcutŭ așia fără de veste și pe neașteptate, și décă armata 
turcéscă arŭ fi fostŭ atuncĭ așia concentrată, cum este astăzĭ, atuncĭ ea poté să țină cătăva 
vreme Bucureștiĭ și după aceea să se retragă la Rușciucŭ, una dintre cele treĭ fortărețe de 
frunte dela Dunăre.  
 Turciĭ acum aŭ înștiințatŭ resboiŭ muscalilorŭ, și se citi în tóte novelele cumcă 
Omer-Pașa după decurgerea unuĭ terminŭ care se împlini la 25 Octombre, va trece peste 
Dunăre (a trecutŭ domnule).                   (va urma.) 

________________ 
Monarhia Austriacă. 

Transilvania. 
 
 S i b i i ŭ  1 Noem. În privința scutireĭ dela plătirea vameĭ de drumŭ se maĭ cuprindŭ 
în ordinațiunile maĭ înalte eșite în obiectulŭ acesta; și următóriele disposițiunĭ. 
 În locurile acele, unde se află cumpănă de vamă, aŭ locŭ următóriele scutirĭ de 
vamă: 

S c u t i t e  s â n t ŭ :  
 a) Tóte carele cu materiale de ziditŭ încărcate, însă numaĭ subt aceste doue 
condițiunĭ, décă materialele sʼa căștigatŭ pe teritotiulŭ țiitoriŭ de loculŭ unde este vama, și 
décă se întrebuințéză pentru loculŭ acesta. 
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 b) Vitele, ce mergŭ la pășiune, la scăldatŭ, la adăpatŭ, spre vindecare și spre 
potcovire, precum și acele, care se mănă în munte, la pășiune. Astfeliŭ de vite, care se mănă 
la munte, sânt scutite de vamă atătŭ în mergere cătŭ și în rentórcere la tóte stațiunile vamalĭ 
de drumŭ și de nodŭ pre lăngă arătarea certificatuluĭ dela respectiva dregătoriă locale. 
Asemenea sântŭ scutite și vitele, care se mănă din Ardélŭ în Țera romănéscă și Moldova la 
pășiune, și de acolo înderăptŭ, décă la eșire se vorŭ provedea din partea dregătorielorŭ 
cercualĭ cu pasurile prescrise în instrucțiunea de pascuațiune, éră la întrare pre lăngă 
paspórte se borŭ provedea cu prescrisele bolete de pascuațiune de întrare din partea 
respectiveĭ dregătoriĭ vamalĭ de graniță. 
 v) Scutite sântŭ tóte trăsurele de cămpŭ, s. p. plugurile, grapele, carăle de gunoiŭ ș. 
a. Aceste trăsure sântŭ scutite atătŭ în mergele cătŭ și în rentórcere. 

g) Scutite de vamă sântŭ cărăturele, pe care le sevărșescŭ locuitoriĭ unuĭ locŭ, în 
care se află barieră de vamă, séŭ cu vitele sele proprie, séŭ cu vite străine înciriate aci în 
locŭ, maĭ departe sântŭ scutite tóte cărăturele, prin care se aducŭ acasă productele dela 
cămpŭ, séŭ nește materiale se duce undeva spre prefacere orĭ spre prelucrare și apoĭ se 
aduce iarășĭ înderăptŭ precum: secerișiulŭ din cămpŭ, lemne din pădure; bucate la móră și 
făină înderăptŭ, pănză nenălbită la înălbitóre și înălbită înderăptŭ, lănă crudă la spălătóre și 
spălată înapoĭ. 

Acésta scutire în privința trăsurelorŭ țiitórie de economia cămpuluĭ, care se îngăduie 
locuitorilorŭ din loculŭ acela, unde se află barieră de vamă, se îngăduie și locuitorilorŭ 
acelora de prin alte locurĭ, cariĭ aŭ pămănturĭ proprie séŭ arăndate, la care mergăndŭ trebuie 
să trécă pe la vamă, însă numaĭ atuncĭ, décă acésta scutire nu o aŭ avutŭ cumva la altă 
vamă: 

Trăsurele acele, cu care merge cineva la cămpŭ numaĭ pentru visitarea holdelorŭ, nu 
se potŭ privi ca țiitórie de economiă, și de aceea nicĭ nu potŭ fi scutite de vamă. 

Asemenea sântŭ subpuse la vamă carăle acele, cu care se cară productele, precum: 
greunțe, fănŭ, paie, ș. a. orĭ fabricate din loculŭ unde e bariera de vamă, întrʼaltŭ locŭ spre 
vănzare; maĭ departe și acele trăsure, cu care se transpórtă din satele învecinate victualĭ, 
lemne séŭ alte trebuințióse la tărgŭ în loculŭ provezutŭ cu barieră de vamă. 

d)  În sfărșitŭ sântŭ scutite tóte carăle, care pórtă materialĭ crude spre prelucrare orĭ 
pentru focŭ la cuptóre montanistice concesionate, însă numaĭ în loculŭ acela, unde e bariera 
de vamă, eară maĭ departe nu. 

Ca regulă are a se ținea, că pre lăngă dovedirea prescrisă sântŭ scutite tóte trăsurele 
întrebuințate spre scopurĭ publice, precumŭ: spre clădirea drumurilorŭ, forspanurile ș. a. 
maĭ departe tóte trăsurele, care după lege aŭ a se împlini fărʼde nicĭ o plată, precum: zidirea 
caselorŭ parohialĭ, a bisericelorŭ, a scólelorŭ, precum și pentru alte scopurĭ ale unorŭ 
asemenea institute, sântŭ scutite de vamă. 

Sre înlesnirea locuitorilorŭ de prin locurile acele, unde precum s. e. în Sibiiŭ, tóte 
întrările aŭ barieră de vamă, sʼaŭ făcutŭ dispusețiunea aceea, ca dănșiĭ, trecăndŭ cu vite 
proprie séŭ înciriate aci în locŭ, vama să o plătéscă numaĭ odată, și adecă la întrare cu 
depunerea simplei tacse, eară la eșire să fie scutițĭ. 

________________ 
Întămplărĭ de zi. 

Precum se aude, se vorŭ reciema ambasadoriĭ franțozeștĭ din Viena și S. 
Petersburgŭ, La Viena are să se trimiță earășĭ unŭ ambasadore militare. 
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Făimosulŭ poetŭ ungurescŭ Ioane Garai a muritŭ. 
Știrea, cumcă Împeratulŭ Rusieĭ arŭ fi provocatŭ pe principele din Montenegro a se 

pregăti de bătaie asupra Turcilor, este precum se știe din izvóre cu totulŭ secure, 
neadeverată. Ba din contră la întrebarea, ce a făcutŭ principele la S. Petersburgŭ i sʼa spusŭ, 
ca să se țină în pace, fiindŭ că armata ruséscă posede destule poterĭ resboinice. 

De și știrea, cumcă Omer Pașa arŭ fi căpătatŭ poruncă a sista vrăjmășiele, are lipsă 
de adeverință, totușĭ se pune afară de tótă îndoiala acea împărtășire, cumcă în 23 Octom. 
sʼaŭ începutŭ negoțiațiunĭ pentru o înceiere a unuĭ armistițiŭ. 

În Buda sʼa înființatŭ unŭ telegrafŭ de statŭ pentru înaintarea corespondințelorŭ ale 
înălțieĭ sele împerăteștĭ Arhiduceleĭ Albrehtŭ Gubernatoreluĭ civile și militare în Ungaria, și 
gubernementuluĭ militare. 

Nopțile din 31 Oct. 1 și 2 Noem. fură noróse și nu se potură observa aicea stelele 
căzătórie, care în nopțile aceste se întemplă tare desŭ. 

În 23 Oct. a mersŭ unŭ vapore pe malulŭ Dunăriĭ stăngŭ, venindŭ dela Rușava pe 
Dunăre în giosŭ, ajungăndŭ către Giurgiŭ aŭ datŭ turciĭ cu tunurile baterielorŭ de malŭ în 
ea. O corabiă de tunurĭ pluti asupra eĭ, și sili pe căpitanŭ să trécă de partea turcéscă. Se vede 
că acéstă întemplare sʼa făcutŭ numaĭ din o neʼnțelegere, fiindŭ că comandantele de 
stațiune a ținutŭ luntrea de ruséscă. 
 Scrisorĭ din Iași nu pomenescŭ nimicŭ de niscarĭ trupe că arŭ fi venitŭ din Rusia, 
așia dară se vede că corpulŭ luĭ Osten Sacen încă nu arŭ fi trecutŭ Prutulŭ. 
 Timesulŭ zice, că trecerea luĭ Omer Pașa peste Dunăre arată nepriceperea acestuia, 
și îĭ poftește o bătae bună, ca sășʼĭ vază nepotința și să se aruunce în brațele diplomațieĭ pe 
grațiă și negrațiă.  
 Principeluĭ Stirăeiŭ aŭ făcutŭ maĭ mulțĭ boiarĭ, cariĭ se află în Viena, a sea cortenire. 
 Generalele împerătescŭ rusescŭ Butberg este denumitŭ de locuțiitoriŭ în principatele 
dela Dunăre. 

________________ 
Principatele dela Dunăre. 

 
 După înștiințărĭ din Bucureștĭ din 21 Oct. se spune, cum că principele Romănieĭ 
Barbu Știrbeiŭ nainte de plecarea sea din Bucureștĭ a maĭ făcutŭ o visită generaleluĭ 
mulcălescŭ princip. Gorceacof. Principele Gorceacof  ʼșia luatŭ zioa bună dela princip. 
Știrbeiŭ în celŭ maĭ cordiale modŭ, și se spune cumcă în decursulŭ convorbireĭ iarŭ fi datŭ 
în forma cea maĭ împăciuitóriă încredințarea, cumcă elŭ nu se îndoiește că va fi cu putință 
Domnuluĭ Romănieĭ în scurtŭ timpŭ earășĭ să se întórcă în țera sea.  
 A doua parte a acesteĭ împărtășirĭ se trage însă tare la îndoială în Bucureștĭ, maĭ 
alesŭ în sferele maĭ înalte, și emigrațiunea familielorŭ boiereștĭ maĭ bogate ține întrʼuna. La 
cele maĭ multe este țănta emigrațiuneĭ Austria, și Transilvania, Ungaria și Bucovina vorŭ 
căpăta unŭ contingente însemnatŭ. 
 Din cămpulŭ bătelieĭ, în celŭ maĭ mare contrastŭ cu gazetele străine, care vorbescŭ 
totŭ de intermisiunea armelorŭ și de pace, se desvóltă evinemintele între Giurgiŭ și 
Oltenița, séŭ maĭ bine între Giurgiŭ și Călărașĭ în a lorŭ cumpănitóriă însemnătate, maĭ 
vărtosŭ în conecsiune cu întămplările din Calafatŭ totdeodată, dĭn întunereculŭ lorŭ celŭ 
misticŭ, în care aŭ fostŭ învăluite, și ne îngăduie a face din a lorŭ composițiune o întinsă 
icónă de privire. 
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 Corespundința austiacă înștiinșéză: 
 După o depeșă telegrafică din Sibiiŭ din 27 Oct. aŭ trecutŭ Turciĭ în 21 și 22 Oct. 
Dunărea la Turtucaia și Oltenița 12,000 la numerŭ, și generalele rusescŭ Pavlof ʼia atacatŭ 
cu 9000 de feciorĭ. După o canonadă viă a venitŭ lupta la baionete. Despre sfărșitulŭ lupteĭ 
și perderea părțilorŭ nu este nimicŭ canoscutŭ cu siguranțiă, numaĭ se zice, că turciĭ nu aŭ 
părăsitŭ posițiunea sea dela Oltenița, 4000 săntŭ la Călărașŭ, 2000 pe insulă lăngă Giurgiŭ 
și 12,000 în Romănia mică. Afară de aceste știrĭ maĭ sântŭ o grămadă, în care se zice, că 
turciĭ aŭ luatŭ Romănia mică fără o lovitură, ce nu vrea alta să zică, decătŭ că nu aŭ aflatŭ 
nicĭ o oposițiune. ― Planulŭ luĭ Omer Pașa este dară a ataca pe rușĭ de doue părțĭ. 
 Din aceste știrĭ deduce O. D. P. următóriele observațiunĭ: Cum că știtile aceste 
corespundŭ în tóte stăreĭ lucruluĭ, nu se póte crede cu securitate. Însă atăta se póte deduce 
fără nice o îndoială și din împărtășirile făcute din partea ruséscă în corespundința austriacă, 
cumcă, pe linia Dunăreĭ dela Rușciucŭ-Giurgiŭ pănă la Silistria-Călărașŭ sʼaŭ întemplatŭ 
fórte vie lupte, alŭ cărorŭ resultatŭ nu aŭ fostŭ nicĭ decătŭ favoritoriŭ Rusieĭ, și care la tótă 
întămplarea a făcutŭ cu potință, ca turciĭ să se așeze la locurile maĭ susŭ numite pe partea 
Dunăreĭ stângă după ce eĭ maĭ nainte din Vidinŭ aŭ luatŭ pusețiune tare la Calafatŭ. 
 Cămpulŭ resbeluluĭ sʼa întinsŭ întrʼaceea fórte tare, căcĭ după știrĭ din 
Constantinopole aŭ mersŭ turciĭ înainte și în Asia, și sʼarŭ fi și lovitŭ la Batumŭ înfricoșatŭ, 
unde rușiĭ arŭ fi perdutŭ 1000 de feciorĭ. 
 Fie acésta depre urmă știre adeverată séŭ nu, totușĭ nu maĭ póte sta lucrulŭ în 
îndoială, cumcă și în ținutulŭ Caucasuluĭ este descisŭ rezboiulŭ, și că lipsescŭ numaĭ 
relațiunĭ maĭ aprópe despre elŭ, unde din contra în ținutulŭ dela Dunăre se desvóltă 
momentulŭ de căpeteniă așia de ciarŭ, încătŭ din ele se póte deduce planulŭ de operațiune 
alŭ luĭ Omer Pașa. 
 Lucrulŭ este învederatŭ acesta: Omer Pașa a lăsatŭ aria luĭ cea stângă, carea a fostŭ 
concentrată în și pe lăngă Sofia a înainta spre Vidinŭ, și avantgarda aripeĭ stănge dela 
Vidinŭ peste Dunăre. Avantgarda a ocupatŭ Calafatulŭ, și rușiĭ, cariĭ numaĭ ca o patrolă 
stătătóriă, aŭ avutŭ unŭ picetŭ înaintatŭ în Calafatŭ, sʼaŭ trasŭ înderăptŭ. Masse maĭ marĭ 
de trupe turceștĭ aŭ venitŭ cu încetulŭ peste Dunăre și sʼaŭ așezatŭ după retragerea rușilorŭ 
în potere de 12,000 feciorĭ la Calafatŭ.  
 Acuma póte că a trecutŭ aripa stăngă a armateĭ turceștĭ tótă dela Vidinŭ la Calafatŭ, 
și a înaintatŭ maĭ departe. Aripa dréptă ruséscă, care acolo sta înaintea turcilorŭ, va fi fostŭ 
în și pe lăngă Craiova concentrată. 
 Cu forposturile ruseștĭ aŭ venitŭ despărțemintele de trupe turceștĭ maĭ mice, care aŭ 
mersŭ spre recunóștere de locŭ în conflicte maĭ mice, fără să se fie încinsŭ de acolo o luptă 
seriósă, și maĭ tărziŭ nu se va fi întemplatŭ nimicŭ deosebitŭ acolo, și la întemplarea décă 
turciĭ arŭ fi înaintatŭ pănă la Craiova și Slatina. A doua și maĭ ponderósă mișcare ofensivă, 
care Omer Pașa a esecutatʼo cu succesŭ, precum mărturisescŭ însușĭ rușiĭ, a potutŭ 
negreșitŭ mișca pe principele Gorceacof a da ordinŭ aripeĭ sele stănge spre retragere către 
Bucureștĭ, și așia a potutŭ aripa stăngă a turcilorŭ cu pușca la umerŭ a înainta pănă la Jiu, 
séŭ și Oltŭ. 
 Acésta a doua mișcare ofensivă este adecă basată pe Șumla. În și pe lăngă Șumla, 
care precum se știe spre tare întărita liniă dela Dunăre, cu Varna și Blacanu face a doua și 
cea maĭ tare liniă defensivă pentru turcĭ, aŭ fostŭ concentratŭ sub comanda personale a luĭ 
Omer Pașa-centrulŭ armateĭ turceștĭ. 
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 De aicea înaintă Omer Pașa în treĭ direpțiunĭ, La Dunăre spre Rusciucŭ în stănga 
spre Silistria în drépta și spre Turtucaia în mizloculŭ amăndurora. La tóte treĭ locurile a 
sevărșitŭ elŭ trecerea Dunăreĭ. Dela Rușciucŭ numaĭ la insula nainte de Giurgiŭ, dela 
Turtucaia la Oltenița, dela Silistria la Călăramŭ, pe acea insulă sta elŭ după înștiințările 
ruseștĭ în 22 Oct. cu 2000 de trupe, în Călărașŭ cu 4000, în Oltenița cu 12,000, așia cătŭ cu 
cele 12000 din Calafatŭ, se află acuma 30,000 turcĭ pe malulŭ Dunăriĭ stângŭ. La Giurgiŭ 
sʼaŭ întămplatŭ lovirile cele mice de care amŭ vorbitŭ. De vreo luptă la Călărașiŭ nu se știă 
pănă acuma nimica. La Oltenița a fostŭ luptă ce sʼa însemnatŭ maĭ susŭ. 
 Întrʼaceea póte că turciĭ aŭ pornitŭ spre Bucureștĭ dela Oltenița cu centrulŭ corpuluĭ 
lorŭ de operațiune, dela Giurgiŭ cu aripa stăngă, și dela Călărașŭ cu aripa dréptă, și potemŭ 
auzi cătŭ de curăndŭ însemnate înștiințărĭ. La tótă întămplarea principele Gorceacof sʼa 
văzutŭ silitŭ prin înaintarea centruluĭ alŭ armateĭ turceștĭ spre Dunăre și spre Dunăre, așĭ 
retrage aripa dréptă, ca nu cumva Omer Pașa la Bucureștĭ cu maĭ norocosŭ succesŭ săʼlŭ ia 
între doue focurĭ. Cu multŭ maĭ nefavorabile se pote forma pusețiunea rușilorŭ în Romănia, 
la întămplare căndŭ și aripa dréptă a turcilorŭ arŭ trece Dunărea la Măcinu Hărsova, și 
Rasova, și sʼarŭ vedé în stare a potea lua ofensiva. După știrile maĭ noue să fie începutŭ 
turciĭ a trece și pe acolo. 
 B u c u r e ș t ĭ   2 Noem. Manifestulŭ împeratuluĭ rusescŭ din 21 Oct. se citește aci 
prin biserice. După știrile cele maĭ noue muscaliĭ aŭ duduitŭ pe turcĭ la tóte puntele din 
principatulŭ acesta. La Calafatŭ arseră turciĭ podulŭ de trecere, ceʼlŭ făcuseră preste 
Dunăre, éră șanțurile le subminară și le sparseră prin poterea erbeĭ de pușcă. Maĭ multe 
corăbiĭ de resboiŭ ruseștĭ sʼaŭ urcatŭ din marea négră pe Dunăre în susŭ, care arată cumcă 
să fimŭ pregătițĭ pentru niște evineminte marĭ. 
 Noĭ Nicolau I. Împeratŭ și Autocratŭ alŭ tuturorŭ Rușilorŭ, Rege alŭ Polonieĭ ș. ce. 
l. facemŭ în deobște cunoscutŭ: 
 Prin Manifestulŭ Nostru datŭ în 14 Iuniu alŭ acestuĭ anŭ amŭ făcutŭ iubițilorŭ și 
credințioșilorŭ Nostriĭ subpușĭ cunoscute acele știrĭ, care ne aŭ îndemnatŭ a cere dela pórta 
otomană pentru timpurile viitórie o asecurare statornică a sacratelorŭ drepurĭ ale bisericeĭ 
ortodocse. ― Le amŭ datŭ încă de știre și aceea, că tóte strădaniele Nóstre, de a îndupleca 
prin mizlocirea sfătuirilorŭ prietenóse pe pórtă spre simțulŭ dreptățiĭ, și spre o 
consciențiósă păzire a tractatelorŭ, aŭ remasŭ fără de succesŭ, din care causă amŭ și aflatŭ 
de lipsă, a băga oștirile Nóstre în principatele dela Dunăre, întrebuințăndŭ însă acestŭ 
mizlocŭ, încă totŭ maĭ nutrémŭ speranța, cumcă pórta ajungăndŭ la cunoștința rătăcirilorŭ 
sele, va resolva a îndeplini cererile Nóstre cele drepte. 
 Însă așteptările Nóstre nu sʼaŭ justificatŭ. 
 Înzadarŭ sʼaŭ nevoitŭ ciarŭ poterile cele marĭ europene, a înmuia prin demustrările 
lorŭ cerbicositate înpetrită a guberniuluĭ turcescŭ. La silințele cele iubitórie de pace ale 
Europeĭ, la în delunga Nóstră răbdare a respunsŭ dănsa cu deciarațiune de resboiŭ, și cu o 
prociemațiune plină de învinuirĭ asupra Rusieĭ. În urmă, după ce dănsa în șirele oștirilorŭ 
sele a primitŭ revoluționarĭ din tóte țerele, a și începutŭ pórta vrășmășiele la Dunăre. 
 Rusia e provocată la bătaiă, dănseĭ nuʼĭ remăne alta decătŭ răzimăndușĭ nădejdia în 
Dumnezeŭ a păși la poterea armelorŭ spre a sili pe pórtă la împlinirea tractatelorŭ, la 
satisfacțiune pentru vătămrile, cu care a respunsŭ dănsa la cererile Nóstre cele cu totulŭ 
moderate și la îngrigirea Nóstră cea legitimă pentru apărarea bisericeĭ ortodocse dela 
resăritŭ, de care se ține și poporulŭ rusescŭ.  
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 Noĭ sântemŭ tare convinșĭ, cumcă credințioșiĭ Nostriĭ subpușĭ îmĭ vorŭ înpreuna 
ferbnțile lorŭ rugățiunĭ către celŭ préînaltŭ cu ale Nóstre, pentru ca drépta luĭ să binecuvinte 
armele care sʼaŭ ridicatŭ de către Noĭ pentru o causă sfăntă și dréptă, care totdéuna a aflatŭ 
în predecesoriĭ Nostriĭ ceĭ temătorĭ de Dumnezeŭ, niște apărători zeloșĭ. 
 „Dómne spre Tine amŭ nădăjduit să nu ne rușinezĭ în véc.“ 
  Sʼa datŭ în Pascoe Selo în 20 Oct. în anulŭ după nașterea lui Hs. 1853 alŭ 
împerățieĭ Nóstre 28-lé       N i c o l a ŭ. 

________________ 
Franția. 

 
 P a r i s ŭ  5 Noem c. n. Tóte damele maĭ elegante, care obicinuitŭ petrecŭ iarna în 
Parisŭ săntŭ reciămate de împeratulŭ Nicolaŭ. Dta veĭ pricepe că prin acésta săntemŭ în 
cercurile maĭ înalte tare neplăcutŭ atinșĭ însă fiindŭ că aci nu încape contrazicere, așia dară 
frumósele ruse trebue să se acomode și să se gătéscă de plecare. Însașĭ Doamna Calergi 
nepota conteluĭ Neselrode, trebue să plece acasă spre tănguirea întregeĭ lumĭ elegante. 
Numaĭ princesa Livenbarea a descisŭ salonele sele, și adună la sine pe tóte personalitățile 
politice de toțĭ coloriĭ moderațiĭ, precum s. e. este unŭ Mole, Fudŭ nu va părăsu Parisulŭ. 
 Ambasadorele turcescŭ sʼa rugatŭ zilele trecute de ministrulŭ trebilorŭ din afară ca 
să i să dee unŭ locŭ de îngropătore, pentru turciĭ ce morŭ în Parisŭ. ― Nu potŭ să ve spunŭ 
de aŭ făcutŭ ambasadorele acesta rugare cu voea guberniuluĭ seŭ, séŭ numaĭ din impulsŭ 
propriŭ, însă în tótă întămplarea i se va umplé cererea cu cea maĭ delicată prevenire. 
Ministrulŭ trebilorŭ din afară a cerutŭ, ca costulŭ pentru locŭ săʼlŭ porte stăpănirea 
franțozéscă singură. Erĭ a mersŭ solulŭ petrecutŭ de prefectulŭ Saineĭ de aŭ căutatŭ unŭ 
locŭ spre scopulŭ acesta. 

________________ 
Rusia. 

 Rusia a respunsŭ la deciarațiunea de resboiŭ a porțiĭ, și la pripita atacare a luĭ Omer 
Pașa maĭ nainte de eșirea terminuluĭ pentru proiectulŭ de armistițiŭ. 
 În 20 Oct. Așia dară tocmaĭ pe timpulŭ, căndŭ în S. Petersburgŭ sʼa potutŭ ști 
despre trecerea turcilorŭ la Vidinŭ peste Dunăre, a publicatŭ împeratulŭ Rusieĭ, manifestulŭ 
seŭ de resboiŭ. 
 Acuma trebue să punemŭ cu dreptulŭ întrebarea în ce pusețiune sʼa pusŭ ostenelele 
diplomațieĭ mizlocitorie prin acestŭ manifestŭ de resboiŭ alŭ Rusieĭ? Nu va întra și aci totŭ 
acelŭ casŭ ca și după decĭarațiunea de resboiŭ a turcilorŭ: Provocarea așĭ duplica silințele 
lorŭ pentru o împăciuire? 
 Pănă acuma némŭ dedatŭ cu cugetulŭ, a privi începutele vrăjmășieĭ ca unŭ ce 
trecătoriŭ între negoțiațiunile de pace cu atăta maĭ multŭ cu cătŭ organele marĭ ale Angleĭ, 
mi tóte bursele cetățilorŭ marĭ încă nu aŭ perdutŭ speranța uneĭ împăcărĭ. Deciarațiunea de 
resbelŭ a Rusieĭ trebue să se fie espeduitŭ totŭ deodată și la Constantinopole, fiindŭ că 
Ziurnalele de Deba a vorbitŭ despre acésta. 

________________ 
Turcia. 

 „Ziurnalele de Deba“ publică nota, ce internunciulŭ austriacŭ Bar. Bruc a presentatŭ 
porțiĭ în 8 Oct. Acésta notă sună așia:  
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 Curțile din Austria, Franția, Anglia și Prusia consultăndŭ înalteĭ porțĭ întrʼunŭ glasŭ 
a primi proiectulŭ de notă, ce sʼa desbătutŭ în Viena, săntŭ pătrunse de acea convingere, 
cum că acestŭ documentŭ nu face nicĭ o scădere drepturilorŭ suverane și demnitățiĭ 
Sultanuluĭ. 
 Convingerea este basată pe încredințările positive, care le a datŭ cabinetulŭ din S. 
Petersburgŭ în privința intențiuneĭ, care dispunŭ pe Maiestatea Sea împeratulŭ, a cere o 
universale garanțiă pentru libertățile, ce aŭ datŭ Sultaniĭ bisericelorŭ greceștĭ în imperiulŭ 
seŭ.  
 Din acéstă încredințare se vede, cumcă împeratulŭ cerăndŭ în poterea principiuluĭ, 
ce sʼa pusŭ în pacea dela Cainargi, ca cultulŭ și clerulŭ grecescŭ se continue a gusta 
privilegiele lorŭ preoțeștĭ subt protecțiunea suveranuluĭ lorŭ, nu cere ceva, ce arŭ fi în 
contra dreptuluĭ Sultanuluĭ, séŭ ce arŭ arăta la o amestecare în trebele din lontru ale 
imperiuluĭ otomanŭ. Împeratulŭ Rusieĭ nu cere nimicŭ maĭ multŭ, decătŭ o acurată 
susținere a statuluĭ cvo alŭ religiuneĭ sele, adecă o egalitate de drepturĭ și libertate a 
bisericeĭ greceștĭ cu celelalte corporațiunĭ creștineștĭ, ce săntŭ subpuse porțiĭ, și prin urmare 
în favórea bisericeĭ greceștĭ gustarea acelora folosințe, ce sʼaŭ aplacidatŭ acestorŭ 
corporațiunĭ. 
 Prin acesta elŭ nu vrea a restaura acele privilegie ale bisericeĭ greceștĭ, care prin 
lucrarea timpuluĭ seŭ în urmarea scimbăreĭ administrative sʼaŭ pusŭ afară de usŭ, ci cere 
numaĭ ca Sultanulŭ săʼĭ lese a lua parte la tóte acelea folóse, care elŭ le va concede cumva 
altuĭ ritŭ creștinescŭ. 
 Cabinetulŭ austriacŭ împerătescŭ vrea bucurosŭ a crede, cum că înalta pórtă, 
cercetăndŭ cu tótă seriositatea, ce o cere însemnătatea situațiuneĭ acesteia, încă odată 
deciarațiunea, ce a datʼo Rusia spre acestŭ scopŭ, ca să hotăréscă natura și întrinderea 
pretensiuneĭ sele se va determina a primi simplu nota Vieneză. 
 Primirea acesteĭ note, în carea se concede porțiĭ dreptulŭ la simpatia și spriginirea 
poterilorŭ, care o sfătuescŭ spre acésta, dă porțiĭ totdeodată așia de securŭ, cătŭ și onorificŭ 
mizlocŭ, a făptuĭ o sinceră împăciuire cu imperiulŭ rusescŭ, ce o cerŭ atătea cumpănitórie 
interese. 
 Nota scésta nu sʼa primitŭ din partea porțiĭ. 
 

 
37.  

Publicarea sumelorŭ dăruite la fundațiunea Franțiscŭ Iosifiană: 

 M.   C. 

Din Protopopiatulŭ Sibiiuluĭ I. fl. cr. 

 Din Comunitatea S ă c e l ŭ , în valută. Dela Sim. Dicŭ 1 
galbinŭ. Popa M. Platoș 5 f. M. Marcea 25 c. G. Marcea 1 f. 15 c. I. 
Căzanŭ 24 c. Z. Popa 25 c. G. Măjianŭ 25 c. I. Dicŭ 25 c. I. A. Dicŭ 50 
c. I.I. Dicŭ 25 c. I. Dicŭ 25 c. O. Goța 25 c. I. Vladŭ 25 c. V. Dicŭ 25 
c. I. Gripu 25 c. N. Drăganŭ 25 c. I. Scurtŭ 15 c. I. Șerbŭ 15 c. O. 
Cipernea 25 c. V. Macre 25 c. E. Panazanŭ 25 c. I. Ganea 15 c. D. 
Hanzŭ 15 c. N. Popa 15 c. S. Morariŭ 15 c. M. Macrea 25 c. N. Micŭ 
25 c. C. Dușe 30 c. A. Munténŭ 50 c. I. Irimină 25 c. G. Ganea 15 c. 
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D. Macrea 15 c. I. Dămianŭ M. 25 c. C. Sopa 15 c. I. Diculŭ 25 c. M. 
Cândrea 25 c.     în arg. face                  Suma 

 
13 

 
14 

La care adăogănduse suma publicată în numeriĭ trecuțĭ de  5832 4 

Suma totală 5845 18 

 

 Cursulŭ banilorŭ la Viena în 12. Noemvre Calend. noŭ. 
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